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צעד חכם. עתיד מבטיח!
באקדמית אשקלון 

המכללה האקדמית אשקלון מברכת אותך על הצטרפותך ללימודים בקמפוס 
הגדול והמפואר בקרית החינוך באשקלון ומאחלת לך הצלחה בדרכך החדשה 

כסטודנט.

ריכזנו עבורך מידע חשוב על האמצעים שיעמדו לרשותך במהלך לימודיך, נהלי 
הלימודים, שכר לימוד, מלגות ועוד.

הצוות המנהלי והאקדמי עומד לרשותך וישמח לסייע לך בהמשך לימודיך 
באקדמית אשקלון.

*החוברת נכתבה בלשון זכר, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.



סטודנטים חדשים?
כך תתחילו ברגל ימין

אתם עומדים לפני התחלה חדשה, לחלקכם התחלות עשויות להיות מאתגרות 
ומרגשות. ריכזנו עבורכם מספר עצות מעשיות שיסייעו לכם להפיג את החששות 

ולהתחיל ברגל ימין.

הכרת הקמפוס: לפני תחילת הלימודים מומלץ לערוך סיור בקמפוס. וודאו 
שאתם יודעים היכן נמצאים: מזכירות הפקולטה/החוג, מדור הבחינות, מדור 
שכר לימוד, מעבדת מחשבים, ספרייה, דיקאן הסטודנטים, מרכז להכוונה תעסוקתית 

ואגודת הסטודנטים.

הדרך והחניה: כדי להימנע מאיחורים מצאו את הדרך הנוחה והקלה ביותר 
עבורכם להגיע לקמפוס וכן אתרו מקומות חניה המתאימים לכם במקרה שבו 
אתם מגיעים עם רכב. קיימת חניה חינם לסטודנטים בסמוך לאצטדיון וחניה בתשלום 

בתוך הקמפוס.

סיוע כלכלי: המכללה מציעה מגוון רחב של מלגות לסטודנטים. מומלץ 
להתעדכן בקריטריונים לקבלת מלגות באתר המכללה.

זכויות הסטודנטים: מומלץ להתעדכן אודות השירותים המוצעים בדיקאן 
הסטודנטים ובמרכז התמיכה וכן על הזכויות וההתאמות שלהן זכאיות 
אוכלוסיות שונות לדוגמא: סטודנטים עם לקויות למידה, סטודנטים במילואים, 

סטודנטיות בהריון או לאחר לידה, עולים חדשים ועוד...

קורסים: רצוי לערוך הכנה לימודית לקורסים הנלמדים. היכנסו לאתר הקורס, 
עברו על רשימת מאמרי החובה, דרישות המרצה ועוד.

איזון נכון: מצאו את האיזון הנכון בין לימודים לחיי חברה עשירים ומגוונים: 
הגיעו בשמחה ללימודים, צרו לעצמכם חוויות נעימות, השתתפו באירועים 
חברתיים, תלמדו, תחקרו, תשאלו שאלות ותאמינו בעצמכם. אל תפספסו את החוויה 

והתקופה הסטודנטיאלית. 



צעדים ראשונים באקדמיה

אתר האינטרנט של המכללה
לרשות הסטודנטים אתר אינטרנט המציע מגוון שירותים ביניהם: מידע אישי 
לסטודנט, חדשות והודעות, תקנון וידיעון המכללה, מלגות וסיוע, נהלי שכר לימוד 

www.aac.ac.il :ועוד. כתובת האתר

Instgram -ו Facebook :רשתות חברתית
עם הצטרפותכם למשפחת האקדמית אשקלון הנכם מוזמנים להתעדכן בעמוד 
הפייסבוק הרשמי של המכללה ולעקוב אחרינו באינסטגרם. כמו כן, אתם מוזמנים 

.#ashkelon_collage לשתף ולתייג אותנו בחוויות הלימודים שלכם

)Learnet( אפליקציית לרנט
באפליקציית לרנט תוכלו לצפות במידע הרלוונטי עבורכם במהלך הלימודים: צפייה 
בציונים, מבחנים שעברו ומבחנים עתידיים, בקשות, מענה על סקרים, הרשמה למועדי 
 מבחן נוספים, הודעות מהמכללה, לוח זמנים אקדמי ועוד מגוון אפשרויות נוספות.
המכללה האקדמית אשקלון בשיתוף לרנט עושה מאמצים רבים על מנת להקל על 

הסטודנטים ומאפשרת להם שימוש בטכנולוגיות החדישות ביותר.

Google Play -ו App Store ניתן להוריד את האפליקציה דרך

"מידע אישי" לסטודנט
הגישה למידע האישי מתבצעת מדף שירותי מידע אישי באתר האינטרנט של 

המכללה.

הכניסה לדף שירותי המידע הינה באמצעות חשבון משתמש אישי הכולל שם 
משתמש וסיסמה אישיים. החשבון מונפק באופן אוטומטי ושם המשתמש והסיסמה 

.)SMS( נשלחים באופן אוטומטי באמצעות מסרון

משתמש חדש נידרש לבצע תהליך רישום ראשוני למערכת, בו עליו להחליף את 
סיסמת הכניסה, לקבוע שאלות מזהות לצורך שחזור סיסמה וכן להחליף את שם 

המשתמש, אם יחפוץ בכך.



חשבון המשתמש הינו אישי, סודי ולא ניתן להעברה. סטודנט אשר יעביר את פרטי 
החשבון שלו לגורם אחר, מסכן את פרטיות המידע האישי שלו, ועלולים להינקט נגדו 

צעדים משפטיים או משמעתיים, על פי כל דין.

חשבון המשתמש תקף לאורך כל תקופת לימודי הסטודנט.

אישור לימודים
אישור לימודים ניתן להנפיק לאחר קבלתך ללימודים ועריכת תכנית לימודים.

כניסה למידע האישי  אפשרויות נוספות  אישורים  אישור לימודים

מערכת מודול
מערכת לניהול למידה Moodle בשילוב טכנולוגית ZOOM, היא תשתית טכנולוגית 
מרכזית ללמידה ומהווה את "שער הכניסה" ללימודים והמבחנים המקוונים. השימוש 
במערכת מאפשר ומעודד תהליכי למידה דיגיטליים, מתמשכים ושיתופיים ויישום 

עקרונות של למידה שיתופית ולמידת עמיתים.

לכל קורס קיימת סביבת לימוד משותפת למרצה ולתלמידי הקורס.
בסביבת הלימוד יכול המרצה להעלות חומרי לימוד, מטלות ולהודיע הודעות.

גישה למפגשי זום ולאחר מכן צפיה במפגש המוקלט.
סביבה למבחנים מקוונים )פתוחים, סגורים ומשולבים(.

הגישה ל-"Moodle " מתבצעת מדף שירותי המידע האישי.

ZOOM )זום(
זום היא תוכנה קלה ופשוטה המאפשרת שיחות וידיאו מרובות משתתפים, ממחשב 
או מטלפון חכם. המכללה בחרה בזום לטובת פתרון ללימוד מקוון. כניסה למפגשי 

זום מתבצעת דרך מערכת ה moodle ביחידת הלימוד המתאימה.

Office 365
הסטודנטים והסגל האקדמי במכללה יכולים להינות מיישומי Office המלאים ללא 

עלות: Excel ,Word, Power Point ועוד לחוויית למידה מוצלחת ויעילה. 

בנוסף, תוכלו להינות גם מאחסון ענן של 1 טרה ב-One Drive, מקום אחד למידע 
שלכם.

ההטבה ניתנת למימוש על מגוון מכשירים: מחשבים ניידים ונייחים, טלפונים חכמים 
וטאבלטים. 

רישום וקבלת ההטבה דרך אתר האינטרנט של המכללה באזור המידע האישי.



מחשב אישי וירטואלי
שולחן עבודה "וירטואלי" הוא שירות מתקדם המאפשר לכל סטודנט להפעיל מחשב 
וירטואלי המכיל את כל התוכנות הנדרשות לסטודנט לצורך לימודיו. שירות זה הינו 

אחד מהמרכיבים של הסביבה הטכנולוגית ללימוד מקוון.

הגישה לשירות מחשב "אישי" וירטואלי מתבצעת מדף שירותי מידע אישי באתר 
האינטרנט של המכללה.

כרטיס סטודנט
כרטיס סטודנט הוא תעודת הזהות שלך באקדמית אשקלון. כרטיס זה משמש לצורך 

הזדהות כסטודנט, השאלת ספרים, הנחה בתחבורה הציבורית ועוד.

כרטיס הסטודנט יישלח לסטודנטים לכתובת המגורים הרשומה במכללה. 

תקנון המכללה
תקנון המכללה מאגד את עיקרי התקנות והכללים של המכללה בנושא לימודים 

והוראה. התקנון מתעדכן מעת לעת באתר המכללה. יש לעקוב אחר השינויים. 

תו חניה
קיימת אפשרות לרכוש תו חנייה לשנת לימודים אקדמית, התו מאפשר כניסה לחניית 
הקמפוס. עלות התו היא 500 ש״ח לשנה. הרישום מתבצע דרך אתר המכללה מידע 

אישי לסטודנט. ולאחר מכן ניתן לקבלו במחלקת רכש ולוגיסטיקה.



שכר לימוד
המכללה האקדמית אשקלון היא מכללה ציבורית, ושכר לימוד הוא אוניברסיטאי.

שכר הלימוד שנקבע על ידי המל"ג לשנת הלימודים תשפ"א במוסדות הממלכתיים 
הינו 10,198 לתואר ראשון ו- 13,780 לתואר שני. שכר הלימוד צמוד למדד יולי 2020.

שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים על חשבון הקרן 
לחיילים משוחררים

סטודנט הזכאי למימון שכר הלימוד לשנה הראשונה בהתאם לחוק חיילים משוחררים 
יקבל החזר של שכר הלימוד של שנה זו לפיקדון לחיילים משוחררים לפי החלטת 
הקרן במועד שיקבע על ידם,  לאחר ששילם את שכר הלימוד למכללה. המימון הינו 
בגין שכר הלימוד האקדמי ועד לתקרה של שכר לימוד שנתי בלבד ואינו כולל אנגלית 

ושירותים נלווים.

תשלום שכר לימוד באמצעות פיקדון/מענק שחרור מהצבא
ניתן למשוך את כספי הפיקדון באתר האגף והקרן לקליטת חיילים משוחררים, יש 
להיכנס לאתר ולהכין צילום של המסמכים הבאים: שובר לתשלום, תעודת זהות 

ואישור לימודים ולסמן את מטרת הפיקדון: לימודים.

את שכר הלימוד ניתן לשלם באמצעות: 
הוראת קבע

כרטיס אשראי
פיקדון חיילים משוחררים

העברה בנקאית

שעות מענה: 
א'-ה' 12:30-09:30, 16:00-14:00 | ו' 12:00-9:30

שעות קבלה: 
 א'-ה' 12:30-09:30, 16:00-14:00 | ו' 12:00-9:30

מיקום: בניין מנהלה

טלפון
 08-6789100 

לפרטים נוספים: www.aac.ac.il    סטודנטים    מדור שכר לימוד



דיקאן הסטודנטים
דיקאן הסטודנטים מהווה חולייה מקשרת בין הסטודנט לבין החוגים האקדמיים 
והיחידות המינהליות השונות. דיקאן הסטודנטים מלווה את הסטודנט במהלך 
התואר ומציע שירותים לרווחת הסטודנטים במגוון תחומים ואף באמצעים 

דיגיטליים ההופכים את השירות לידידותי, נגיש ופשוט. 

מלגות
מגוון רחב של מלגות סיוע כלכלי, מקרן הסיוע של המכללה, מקרנות וגופים חיצוניים 
הניתנות בהתאם למצב סוציו-אקונומי )מפעל הפיס, אימפקט, משרד החינוך ועוד(, 
מלגות מעורבות חברתית, הניתנות תמורת פעילות חברתית במוסדות וגופים רבים 

ומגוונים בקהילה. 

מעונות
המכללה מציעה מעונות סטודנטים בקמפוס ובדירות חוץ הנמצאות במרחק נגיעה 
מקמפוס המכללה. המעונות כוללים דירות מרווחות המאובזרות בריהוט חדיש, 
מטבחון, שירותים ומקלחת, מזגן, פינת לימוד אישית ושירותי כביסה ויבוש. בשעות 
הפנאי עומד לרשות הדיירים מועדון סטודנטים מפואר. במהלך השנה מתקיימים 

במעונות אירועי תרבות וחברה תוססים. 

סיוע לימודי 
המכללה מציעה לסטודנטים מתקשים שיעורי עזר ותגבור פרטניים וקבוצתיים 

במקצועות הנחשבים קשים על ידי מורים מיומנים במחיר סמלי.



פניות וקבילות סטודנטים 
לרשות סטודנטים החשים נפגעים עקב פגיעה בזכויותיהם על פי חוק זכויות 
הסטודנט, או מלינים על יחס ביחידות המינהליות והאקדמיות, עומדת נציבת פניות 
וקבילות הסטודנטים, עימה ניתן להיפגש אישית או לפנות אליה בכתב דרך המידע 

האישי. 

שירותים נוספים 
לשכת דיקאן הסטודנטים תשמח לעמוד לרשותכם בנושאים מגוונים: התאמות 
והקלות לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה ולסטודנטים המשרתים במילואים, שירותי 
ייעוץ פסיכולוגי, סיוע לסטודנטים עולים, יוצאי אתיופיה וכן לסטודנטים מהמגזר 

הערבי. 

מענה טלפוני: א'-ה' 16:00-8:00
קבלת קהל: א'-ה' 12:30-9:30, 15:30-13:30

פקס: 08-6789197 
hedva@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום: בניין 4 קומה 1-

טלפון
 08-6789195 

לפרטים נוספים: www.aac.ac.il    סטודנטים    דיקאן הסטודנטים



מינהל טכנולוגיות מידע ודיגיטל
היחידה מספקת פתרונות טכנולוגים לשיפור חווית הסטודנטים והסגל האקדמי 
והמנהלי עם הקפדה על מערך מתקדם, אמין, זמין  ומאובטח, שיאפשר לכלל 

המשתמשים שירות רציף, אמין ובטוח. 

שמנו לנו למטרה, לשפר באופן מתמיד את השרות לכלל המשתמשים ולתת 
פתרונות טכנולוגים מתקדמים המותאמים לצרכים.

השירותים שלנו
תמיכה טכנית

תשתיות טכנולוגיות ללימודים ומבחנים מקוונים: מודל, זום, שולחן עבודה 
"וירטואלי"

שירותי מידע אישי
אפליקציה

רשת אלחוטית
שירות איחסון ודוא"ל בענן חינם לכל סטודנט )במיקרוסופט או גוגל(

עמדות הדפסה
עמדות מידע

מעבדות מחשבים

תמיכה טכנית
היחידה מפעילה מוקד תמיכה לצורך מתן מענה בנושאים טכניים הנוגעים לעבודה 

עם מערכות המידע העומדות לרשות הסטודנטים.

התמיכה הטכנית מוגבלת לנושאים הנוגעים לציוד ולמערכות המופעלות ע"י המכללה 
בלבד. לא ניתנת תמיכה טכנית לציוד או לתוכנות פרטיות של הסטודנט.

 מענה טלפוני: 
א'-ה' 18:00-08:00, ו' 11:00-9:00

help@aac.ac.il פניה למוקד באמצעות דוא"ל

טלפון
 08-6789161 



המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית 
המרכז לחדשנות טכנו-פדגוגית במכללה מיועד לסייע לסטודנטים, בתהליך 
ההוראה והלמידה מרחוק והלמידה ההיברידית ועומד לרשותכם במתן תמיכה 

והדרכה אישית בשימוש בכלים דיגיטליים בהוראה ובלמידה.

.zoom אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת תמיכה טלפונית בנושא למידה מרחוק דרך

שעות קבלה: 
א'-ה 18:00-9:00, ו' 12:00-8:00

learn@aac.ac.i דוא"ל

טלפון
 08-6789161 

לפרטים נוספים: www.aac.ac.il    המרכז לחדשנות



 מרכז תמיכה לסטודנטים 
עם צרכים מיוחדים 

מרכז התמיכה הוקם במטרה לתת מענה מקיף לסטודנטים עם לקויות למידה 
ולסטודנטים עם צרכים מיוחדים )לקות ראייה, לקות שמיעה, לקות פיזית ולקויות 
נוספות(, באופן שיאפשר נגישות מירבית והתמודדות מיטבית עם דרישות התואר, 

עד סיומו בהצלחה. 

שירותי המרכז 
מתן התאמות על בסיס לקות למידה או צרכים מיוחדים.

פרויקט "סטודנט חונך סטודנט" - סטודנטים מצטיינים משמשים חונכים לסטודנטים 
המוכרים במרכז בהיקף של 4-2 ש"ש. 

תגבורים באנגלית - מועברים על ידי מומחית להוראה מתקנת באנגלית ברמות 
השונות.

 סדנאות: התמודדות עם חרדת בחינות, הכנה לקראת יציאה לשוק העבודה, מיומנויות  
באסטרטגיות למידה ואימון אישי.

סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות למידה וניהול זמן- ניתן על ידי מומחית במיומנויות 
לאסטרטגיות למידה.

תמיכה טכנולוגית - מרכז התמיכה מציע מגוון פתרונות בתחום הטכנולוגיה המסייעת.

תמיכה ושותפות עם הסגל - שותפות ותיווך בין הסטודנטים לסגל האקדמי. 

תמיכה רגשית - ניתנת על ידי פסיכולוג שיקומי ורכזת נגישות.

שעות קבלה ומענה טלפוני: א'-ה': 16:00-8:00
 nuritsn@aac.ac.il דוא"ל
מיקום: בניין 4 קומה )1-( 

טלפון
 08-6789211/94 

לפרטים נוספים: www.aac.ac.il    סטודנטים    מרכז תמיכה



מרכז להכוונה תעסוקתית 
המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה האקדמית אשקלון, שם לו 
למטרה לחשוף הזדמנויות תעסוקתיות הן לסטודנטים והן לבוגרי המכללה והכוונתם 

לתעסוקה.

אחת לשנה מתקיים יריד תעסוקה שנתי בהשתתפות עשרות מעסיקים מהמשק 
הישראלי שמטרתו לחשוף סטודנטים ובוגרים למעסיקים במשק. בין החברות 
המשתתפות אלת"א, הסוכנות היהודית, חברות הייטק, בנקים חברות ומוסדות 

ממשלתיים ועוד...

כמו כן, במשך השנה מתקיימים ימי "זרקור" במסגרתם מגיעים למכללה מעסיקים 
וחברות גדולות במשק לגיוס סטודנטים לעבודה במהלך לימודיהם. 

בנוסף, המרכז מארגן סדנאות בנושא הכוונה תעסוקתית, כתיבת קורות חיים והכנה 
לראיון עבודה.

לרשות הסטודנט עומדת מערכת משרות AcadeME, המציעה מאות משרות עדכניות 
המתפרסמות מידי יום וכן מציעה המערכת כלים ניהוליים בתהליך ההתאמה, כתיבת 

קורות חיים מקצועיים וכן מיון וגיוס מועמדים לעבודה.

ניתן לקיים פגישת ייעוץ עם עו"ד ציון זוזט הממונה על המרכז להכוונה תעסוקתית. 

שעות פעילות: ימים א׳-ה׳ 13:00-8:00
 Tzion@aac.ac.il :דוא"ל
מיקום: בניין 4 חדר 114 

טלפון
08-6789506

לפרטים נוספים: www.aac.ac.il    סטודנטים    הכוונה תעסוקתית



מדור בחינות
מדור בחינות עוסק בתכנון וארגון מערכת הבחינות במכללה.

עיקר פעילותו בארגון מבחנים, מעקב אחר קבלת ציונים ופרסומם, טיפול בערעורים 
על ציונים, יישום החלטות של הגורמים המוסמכים בנושא הקלות ללקויי למידה, 

שמירה על מהלך תקין של הבחינות וטוהר הבחינות.

צעד לפני הבחינות
חובה על הנבחן הניגש לבחינה להצטייד בתעודת זהות/כרטיס סטודנט.

מיקום הבחינה מופיע במידע האישי כשלושה ימים לפני תאריך הבחינה.

ציוני בחינה יפורסמו במידע האישי, עד 14 ימי עבודה מיום הבחינה.

ציוני מטלות יפורסמו עד שבעה ימים מיום מסירת הציונים ע"י המרצה. 

כל מחברות הבחינה נסרקות למידע האישי.

בקשה למועד ג' או למועד מיוחד תוגש לאחראית מנהלית של החוג בו הנך לומד. 

רצוי לפנות למדור הבחינות דרך המידע האישי, פנייה למדור בחינות.

שעות מענה טלפוני: א'-ה' 12:00-9:00, 15:30-13:30
שעות קבלת קהל: א'-ה' 12:00-9:30, 15:30-13:30

מיקום: בניין מנהלה קומה 2 

טלפון
08-6789140

לפרטים נוספים: www.aac.ac.il    סטודנטים    מדור הבחינות



ספרייה
ספריית המכללה האקדמית אשקלון נבנתה בקמפוס החדש לפני כ-23 שנה. היא 
שוכנת בבניין בן שלוש קומות ומשתרעת על פני 3500 מ"ר. מלבד אולמות הקריאה, 
עומדים לרשות הקוראים חדרי לימוד בצוותא, כיתת מחשבים חדישה להדרכות 
ביבליוגרפיות, חדר מרצים, חדר מולטימדיה ושני חדרי צילום. באולמות הקריאה 

ובחדרים השונים עומדים לרשות הסטודנטים 370 מקומות ישיבה. 

באוסף הספרייה כ-130,000 כותרים, מאגרי מידע בכל תחומי הלימוד, כתבי-עת 
וספרות יעץ הן בגרסה מודפסת והן בגרסה אלקטרונית. אמצעים מיוחדים עומדים 

לרשות קוראים לקויי ראייה.

שירותי הספרייה
שירותים מקוונים: עיון בקטלוג הספרייה ובמאגרי המידע, הארכת תקופת ההשאלה 

והזמנת ספרים. 

 ייעוץ ביבליוגרפי כולל הדרכה להתמצאות בספרייה והדרכה לשימוש בקטלוג ובמאגרי 
המידע. 

מחשוב ותקשורת - אולמות הקריאה ועמדות מחשב לחיפוש בקטלוג, במאגרי 
המידע הרבים ובאינטרנט. כמו כן, בכל שטח הספרייה ניתן להפעיל מחשבים ניידים 

באמצעות רשת אינטרנט אלחוטית.  

צילומים והדפסות 
ניתן להדפיס On Line כל חומר נגיש ממאגרי המידע או מתכנית הלימודים בקורס. 
ברחבי הקמפוס עומדים לרשות הסטודנט מכונות צילום ומדפסות. קיימת אפשרות 

להדפיס ולסרוק ישירות מהמחשב באמצעות שם משתמש וסיסמה. 

עבור שירותי הצילום וההדפסה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס צילום 
)ניתן לרכוש באגודת הסטודנטים(. 

שעות פעילות: ימים א'-ה' 19:15-8:15, יום ו׳ 12:00-8:15
lib@aac.ac.il :דוא"ל

מיקום: בניין 2

טלפון
08-6789154

לפרטים נוספים: www.aac.ac.il    ספרייה



אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים משמשת מוקד לפעילות תרבותית, חברתית ואקדמית לסטודנט. 

אגודת הסטודנטים רואה חשיבות עליונה ברווחת הסטודנט, ליווי, עזרה ותמיכה 
אקדמית.           

תפקידה של האגודה להעצים את מעמד הסטודנט במכללה, והיא עושה זאת דרך 
מגוון רחב של פעילויות החל ממעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית 
ברחבי הקמפוס ומחוצה לו, אירועי תרבות, הפנינג פתיחת שנה, הפסקות פעילות, 

"יום הסטודנט", מופעי סטנד-אפ, פעילויות ספורט, חיי חברה תוססים ועוד.

מיקום: בניין 4 קומה )1-( טלפון
08-6738237



צור קשר

הפקולטה לכלכלה
  miri@aac.ac.il :אחראית מנהלית: מירי שרביט | טל': 08-6789134 | דוא"ל
mirin@aac.ac.il :מזכירת הפקולטה: מירי נחום | טל': 08-6789237 | דוא"ל

הפקולטה לעבודה סוציאלית
 ketty@aac.ac.il :אחראית מנהלית: קטי גריאני | טל': 08-6789114 | דוא"ל
orpazd@aac.ac.il :אחראית מנהלית: אורפז דגן | טל': 08-6789269 | דוא"ל

ilana@aac.ac.il :מזכירת הפקולטה: אילנה אלבז | טל': 08-6789180 | דוא"ל

החוג לסיעוד
nadya@aac.ac.il :אחראית מנהלית: נדיה עזרא | טל': 08-6789516 | דוא"ל

החוג למדעי התזונה / בריאות הציבור
galitro@aac.ac.il :אחראית מנהלית: גלית ראש | טל': 08-6789503 | דוא"ל

החוג לקרימינולוגיה
cgitiosp@aac.ac.il :אחראית מנהלית: חגית בוקובזה | טל': 08-6789244 | דוא"ל
lidorrubin@aac.ac.il :אחראית מנהלית: לידור רובין | טל': 08-6789248 | דוא"ל
solmisbo@aac.ac.il :מזכירת החוג: שולמית פרטוק | טל': 08-6789407 | דוא"ל

החוג למדעי המחשב
ornaka@aac.ac.il :אחראית מנהלית: אורנה קמרי | טל': 08-6789501 | דוא"ל



החוג לפסיכולוגיה
lidorrubin@aac.ac.i :אחראית מנהלית: לידור רובין | טל': 08-6789202 | דוא"ל

 החוג ללימודי פוליטיקה וממשל/סוציולוגיה/
לימודי תיירות וארץ ישראל

michalh@aac.ac.il :אחראית מנהלית: מיכל חסון | טל': 08-6789280 | דוא"ל

 החוג ללימודים רב-תחומיים במדעי החברה 
)מנהל עסקים/ משאבי אנוש/ חינוך(

liraza@aac.ac.il :מרכזת הלימודים: לירז אליהו | טל': 08-6789253 | דוא"ל
shirm@aac.ac.il :אחראית מנהלית: שיר כהן | טל': 08-6789253 דוא"ל

advaa@aac.ac.il :אחראית מנהלית: אדווה אמסלם | טל': 08-6789253 | דוא"ל
rina@aac.ac.il :מזכירת החוג: רינה מוזס | טל': 08-6789253 | דוא"ל

היחידה לאנגלית
belab@aac.ac.il :מזכירת היחידה: בלה בוטראשוילי | טל': 08-6789213/5 | דוא"ל

מרכז מידע 
08-6789111 שלוחה 0



לוח זמנים אקדמי

 באוקטובר 2021
יום ראשון, ד' בחשוון תשפ"ב, 

יום ראשון ללימודים בתשפ"ב

יום ה', 29 באוקטובר 2020, י"א בחשוון 
תשפ"א בשעות 12:00-14:00 יתקיים 

מעמד זיכרון ליצחק רבין ז"ל 

יום ד', 7 באפריל 2021, כ"ה בניסן 
תשפ"א, ערב יום הזיכרון לשואה 

 ולגבורה, ייפסקו הלימודים
בשעה 18:00

יום ה', 8 באפריל 2021, כ"ו בניסן 
תשפ"א, יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 בשעות 10:00-11:30 תתקיים
עצרת זיכרון

יום ג', 13 באפריל 2021, א' באייר 
תשפ"א, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל, לא יתקיימו לימודים בין השעות 

12:00-14:00 עקב קיום עצרת זיכרון. 
 באותו היום יסתיימו הלימודים 

בשעה 18:00  

זמני תפילת מנחה בבית הכנסת:
15:35 ,13:35

זמני תפילת ערבית בבית הכנסת:
17:35

10  במרץ 2021 
 מיום שני, ט' בניסן תשפ"א,

 עד יום ראשון, כ"ב בניסן תשפ"א,
4 באפריל 2021 )כולל(

חופשת פסח

באפריל 2021
יום שני, כ"ג בניסן תשפ"א, 

חידוש הלימודים

 באפריל 2021
מיום רביעי, ב' באייר תשפ"א, 

 עד יום חמישי, ג' באייר תשפ"א,
15 באפריל 2021 )כולל(

יום הזיכרון ויום העצמאות 
)הוקדם(

במאי 2021
יום שני, כ"ח באייר תשפ"א,

חופשת יום ירושלים

במאי 2021
מיום ראשון, ה' בסיוון תשפ"א, 
 עד יום שלישי, ז' בסיוון תשפ"א,

18 במאי 2021 )כולל(
חופשת חג שבועות

ביוני 2021
יום ראשון, י"ז בתמוז תשפ"א,

 צום י״ז בתמוז
)אין לימודים(

ביוני 2021
יום רביעי כ' בתמוז תשפ"א,

 יום אחרון ללימודים 
בסמסטר ב'

22

5

14

10

16

27

30

באוקטובר 2020
יום ראשון, ל' בתשרי תשפ"א, 

יום ראשון ללימודים

בדצמבר 2020
יום ראשון, כ"ז בכסלו תשפ"א, 

חופשת חנוכה
)בשאר הימים בהם מדליקים נרות, 

ייפסקו הלימודים בשעה 16:00(

בדצמבר 2020
יום שישי, י' בטבת תשפ"א,

צום י' בטבת )אין לימודים(

בינואר 2021
יום שישי, ט' בשבט תשפ"א, 

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

בינואר 2021
מיום ראשון, י"א בשבט תשפ"א, 
עד יום שישי, כ"א באדר תשפ"א,

5 במרץ 2021 )כולל(
חופשה בין הסמסטרים

 בפברואר 2021 
מיום חמישי, י"ג באדר תשפ"א,

 עד יום ראשון, ט"ז באדר תשפ"א,
 28 בפברואר 2021 )כולל( 

חופשת פורים

במרץ 2021
יום ראשון, כ"ג באדר תשפ"א,

 יום ראשון ללימודים
בסמסטר ב'

18

13

25

22

24

25

7



מפת הקמפוס

פירוט מיבנים
בניין מנהלה  1

ספרייה  2
מרכז כנסים   3

מסעדה  
משרדי פרוייקט פר״ח  

בניין כיתות   4
ביה״ס להנדסאים  

דיקאן הסטודנטים   
המרכז להכוונה תעסוקתית  

המרכז הרב תחומי  
אגודת הסטודנטים  

קפיטריה  
מרכז תמיכה   

לסטודנטים עם 
צרכים מיוחדים

בניין כיתות   5
מעבדת תרגול  

מעבדה פורנזית  
מעבדה לחקר השינה  

בניין כיתות   6
מעונות   7

בניין כיתות   8
מעבדת סימולציה  
מעבדה לביוכימיה  
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 כניסה 
אלי כהן

P

 כניסה 
שדרות בן צבי

 חניון 
המכללה



דרכי הגעה 
כתובת המכללה האקדמית אשקלון: רחוב יצחק בן צבי 12 אשקלון.

הגעה באוטובוס
המכללה האקדמית אשקלון 

ממוקמת במרחק של  כ-10 דקות 
הליכה מתחנת האוטובוסים 

המרכזית, במרכז העיר.

אתר הבית של אגד

מוקד מידע אגד 8787*

פורטל קווי תחבורה בישראל

הגעה ברכבת
מתחנת הרכבת באשקלון יוצא 

אוטובוס קו 18 של אגד, העוצר 
בתחנה הצמודה למכללה האקדמית 

אשקלון.

מודיעין רכבת ישראל 5770*

אתר הבית של רכבת ישראל

הוראות הגעה ברכב פרטי
כתובת המכללה להזנה בניווט לוויני: רחוב יצחק בן צבי 12, אשקלון.

לרשותכם מתחם חנייה )חינם( ברחבת אצטדיון הכדורגל העירוני הסמוך למכללה.



בהצלחה!


